Nieuwsbrief 3 schooljaar 2020-2021
Oktober/november

Schoolontwikkeling:
We zijn er trots op te kunnen vertellen dat wij ons
visiedocument t.b.v. de nieuwbouw van onze school, klaar
hebben. Met het team zijn we aan de slag gegaan d.m.v. het
formuleren van kernwaarden en ambities, om onze visie op het
onderwijs van de toekomst te beschrijven. We zijn ontzettend
blij met het resultaat en hebben erg veel zin het verder
uitwerken en ontwikkelen van onze ideeën.
Dit visiedocument is erg belangrijk voor het realiseren van het
gebouw: hoe gaan we onze visie vertalen in de nieuwe school,
hoe moet het er dan uit komen te zien, welke ruimtes willen
we graag hebben, enz.
Het document ligt nu bij de MR en zal tijdens de vergadering in november inhoudelijk met
hen besproken worden.
Uiteraard staan we ook te popelen om dit met alle ouders te delen. We zijn nieuwsgierig hoe
er door ouders over gedacht wordt en welke tips er vanuit de ouders nog zijn. In een tijd
zonder Corona hadden we al lang een informatieavond georganiseerd, maar dat is helaas niet
mogelijk. En, zoals we dinsdagavond van onze premier hebben gehoord, blijven de
maatregelen voorlopig gehandhaafd tot eind van dit kalenderjaar. Daarom overwegen wij om
t.z.t. een Webinar te organiseren om toch iets met jullie te kunnen delen. Zodra we precies
weten hoe we dit vorm willen gaan geven, dan informeren wij daarover.
Ten behoeve van de nieuwbouw is er nauw contact met de CNS. De beide MR-en van de
scholen beraden zich op dit moment over het vormen van een themaraad. Dit is een groep
mensen waarin beide MR-en zijn vertegenwoordigt en die meedenkt, informeert en adviseert
aan de projectgroep (o.a. de directie van beide scholen) en de stuurgroep (o.a. de besturen
van beide scholen). Ook van deze ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

ANWB Streetwise
Qua organisatie hadden we alles voor 9 november
aanstaande in kannen en kruiken.
Helaas gooien de aangescherpte maatregelen onze
planning door de war en moeten we de ANWB Streetwise
verzetten naar een andere datum. U hoort van ons zodra
deze datum bekend is.
De toekomst zijn wij!
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Verkeerscommissie; veilig in het verkeer’
Iedere dag zijn er veel verkeersbewegingen rond de school en in het dorp om alle kinderen
van Balkbrug en omstreken naar school te krijgen. Nu de kruising van Balkbrug op de kop
staat en de plannen voor de oversteek Noord-Zuid worden gemaakt - is het tijd om dit
onderwerp onder jullie aandacht te brengen. Een veilige verkeerssituatie om van huis naar
school te gaan is belangrijk.
In het verleden was er een verkeerscommissie van ouders van de PMS en de CNS samen die
aanschoof in gesprekken met o.a. gemeente. Op dit moment is er nog 1 ouder actief in de
commissie, die meerdere jaren deze rol alleen heeft vervuld.
We willen graag de commissie uitbreiden naar minimaal 3 personen van de PMS en trachten
naar een samenwerking met de CNS.
Concreet vragen we langs deze weg om 3 ouders die zich gedurende een schooljaar willen
inzetten voor het onderwerp Veilig in het Verkeer in samenwerking met de schooldirectie en
de MR. Je vertegenwoordigt de school en ouders proactief in de klankbordvergaderingen en je
speelt samen met de school een rol in de communicatie met ouders en leerlingen. Min. 1x per
jaar wordt er een verkeersactiviteit voor leerlingen georganiseerd op de school door de
commissieleden.
Interesse om een bijdrage te leveren aan een veilige weg naar school? Meld je aan voor 30
september. Meer weten? Voor vragen kun je terecht bij Gretha Vleems (directie).

Viering Sinterklaasfeest en Kerst
We gaan op 4 december 2020 het Sinterklaasfeest als team samen met de kinderen vieren. U
begrijpt dat de situatie anders zal zijn dan voorgaande jaren. Een grootse intocht kan niet
georganiseerd worden, maar Sint en piet zijn natuurlijk van harte welkom op onze school.
Het team en de ouderraad zijn met elkaar in overleg hoe ze
het veilig kunnen houden voor Sint en piet en de 1,5 meter
kunnen waarborgen. Er kan niet gestrooid worden, hiervoor
zoeken we een goede oplossing. Voor u als ouders is toch
het beleid om u iets meer op afstand erbij te betrekken, dit
kan in de vorm van bijv. foto’s/vlog/film.
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Het Kerstdiner kan helaas niet zo ingevuld worden als in de jaren hiervoor.
Met ouders in de school en eigen gemaakte gerechten. Als team zullen we dit ook enorm
missen! Voor deze kerstviering vergt een andere aanpak. We gaan met het team en de
ouderraad om tafel en zullen zorg dragen voor een avond om niet te vergeten.
Zodra er meer informatie bekend is, wordt u op de hoogte gesteld.

Corona

Voor het basisonderwijs zijn er nog geen drastische veranderingen, beperkingen of nieuwe
maatregelen t.o.v. de start van het schooljaar. Toch kiezen we er voor om nog even weer
alles op een rijtje te zetten. Dit om iedereen scherp en alert te houden op de afspraken die
gelden in en om de school.
•
•
•
•

•

Kinderen gaan door verschillende ingangen de school in;
Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd;
Gedurende de dag wordt er extra schoongemaakt in de school (kranen, toiletten,
deurklinken);
Ouders komen niet in school of op het schoolplein (tenzij er een afspraak is en er geen
sprake is van verkoudheidsklachten). Houd u ook, bij het brengen en halen van uw
kinderen rekening met de 1,5 meter regel!!!
Externe personen komen alleen in school als het in relatie staat tot de ontwikkeling van
de kinderen.

Omdat ook wij er alles aan willen doen om verdere verspreiding te voorkomen, hanteren wij
binnen de teams de volgende afspraken:
•
•
•

Wij gaan, daar waar het mogelijk is, online vergaderen;
We volgen het advies voor wat betreft thuiswerken op (degenen die de mogelijkheid
hebben om vanuit huis te werken zullen dit met regelmaat doen);
Wanneer u een afspraak heeft op school, dan vragen wij u een mondkapje te dragen.
Wij zullen zorgen voor het gebruik van een spatscherm;

Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan deze regels. Samen moeten we er voor zorgen
dat we het virus de baas worden en weer “normaal” onze dingen kunnen doen!

De toekomst zijn wij!

3

De toekomst zijn wij!

4

Kinderwereldnieuws
BSO PRINSES MARGRIET

.

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13
jaar opgevangen. Kinderwereld biedt voorschoolse-, naschoolse- en
vakantieopvang aan in ODS Prinses Margriet. De groepsruimte bevindt zich in
school, een veilige plek voor de kinderen.
Na schooltijd beginnen we rustig aan tafel, luisteren naar elkaars verhalen, eten
fruit en drinken samen iets. Daarna is het tijd voor spelen en activiteiten. Van
knutselen tot gym en van lezen tot buiten spelen. Er zijn bouw-, lees-, spelletjes- en
huishoeken. De buitenschoolse opvang bij Kinderwereld is vrije tijd voor kinderen.
Er is aandacht, rust en ontspanning. Net als thuis.

RONDLEIDING/INSCHRIJVEN

.

Wilt u ook een plekje voor uw kind bij
Kinderwereld?
Schrijf u dan nu in of vraag een rondleiding
aan via onze website: www.kinderwereld.info
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Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Blok 3:

Wij starten met de lessen uit:

Algemeen:
Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
In dit blok stimuleren we de kinderen
om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De
lessen gaan over communicatie, over
‘praten mét elkaar’ in plaats van
‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht
luisteren is. In tweetallen oefenen de
kinderen om naar elkaar te luisteren.
De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact,
knikken, actieve lichaamshouding en
herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk
is om goed naar elkaar te luisteren en
duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en
conflicten ontstaan. Ze leren vragen
stellen en samenvatten. Je laat
daarmee zien dat je de ander goed
begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat
mensen op verschillende manieren
naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van
verschillende ‘gezichtspunten’. We
kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende
ervaringen en gevoelens hebben en
omdat we uit verschillende gezinnen
komen.
Op deze manier leren we de kinderen
De
toekomst
zijn wij!
met
meningsverschillen
om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden,
zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen,
verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van
mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:
-

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg
belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte
communicatie kan conflicten verergeren.
- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar
te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat
de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het
begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een
boodschap kan verschillen.
- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de
mening of positie van een ander.
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de
bovenbouw
door conflicten
middel van debatteren.
In Blok
2 ‘We lossen
-zelf Het
overbruggen
van meningsverschillen en komen tot
op’ hebben
de kinderen
overeenstemming.
geleerd:
- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het
- Om
een conflict
zelf goed op
respectvol
communiceren
via de ‘sociale
Tip voor media’.
thuis
te lossen.
Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT.
- Om win-win oplossingen te
Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt
bedenken.
om conflicten op te lossen. Tijdens blok 3
krijgen de groepen 1 tot en met 6 weer
- Om het stappenplan PRAAT
een kletskaart mee naar huis. U kunt als
HET UIT toe te passen.
ouders de kletskaart van blok 3
- Om zich bewust te zijn van
bespreken met uw kind, zoals
bijvoorbeeld voor de kleuters: “Kun je
hun eigen manier van
voordoen hoe je goed luistert naar
reageren op een conflict.
elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen,
Rood- agressief, je bent boos
terwijl ik luister en daarna een vraag
stel?” Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’
en wordt driftig.
zonder je stem te gebruiken,
Blauw- weglopen, je zegt niet
bijvoorbeeld met je gezicht, armen,
wat je ervan vindt.
handen? Laat zien dat je iets leuk
6 vindt
Geel- stevig, je komt op voor
en niet leuk vindt.”
jezelf.
-

Om na te denken over de

Is uw kind tussen de 3 en 4 jaar?

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die 4 jaar
worden, binnenkort aan te melden.
Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben
om goede prognoses voor de volgende jaren te maken.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven
aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind
bij ons op school aan te melden?
Graag maken we een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek en/of voor een rondleiding
door de school, zodat u een verantwoorde schoolkeuze kunt maken. U kunt mailen naar
directie@prinses-margriet.nl; ghaandrikman@sg-owsa.nl of telefonisch contact opnemen met
onze school 0523-656379

November
9
23

ANWB Streetwise is verzet
MR vergadering

December
4
16
17
18 – 3 januari

Sintviering
Dit jaar maken we kerstkaarten ipv kerstbakjes
Kerstviering
De kerstvakantie begint om 12:00 uur

Namens het team wens ik u een heel mooi weekend!
de volgende nieuwsbrief kunt u op 26 november verwachten

De toekomst zijn wij!

7

